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Dnr KS 2018/97

§ 241 Motion från Alexandra Anstrell (M) om
etableringslån
Sammanfattning

Alexandra Anstrell (M) har lämnat en motion. Motionären
beskriver att det i en del andra kommuner har beslutats att införa
etableringslån. Det innebär att den nyanlände ansöker om
etableringslån istället för försörjningsstöd och en individuell
återbetalningsplan upprättas. Motionären föreslår
kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att införa en
modell för etableringslån liknande den i Växjö och Sundbyberg
istället för försörjningsstöd under den så kallade ”glapp-perioden”.
Motionen har remitterats till socialnämnden för synpunkter.
Socialnämnden skriver i sitt yttrande 2018-09-18, § 122, att
nämndens uppfattning är att Haninge kommun redan idag tillämpar
socialtjänstlagen på samma sätt som de kommuner som motionären
refererar till. Nämndens anser att begreppet etableringslån varken
finns i socialtjänstlagen eller i annan lagstiftning som nämnden har
ansvar att tillämpa. Begreppen förekommer heller inte i förarbetena
till lagen eller rekommendationer till någon lag. Nämndens slutsats
är att en ren låneverksamhet inom ramen för socialtjänstlagen inte
är möjlig.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än
socialnämnden. Med svaret från socialnämnden som underlag
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Underlag för beslut

- Socialnämndens protokoll 2018-09-18, § 122
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-05 – Svar på
motion från Alexandra Anstrell (M) – motion om etableringslån
- Motion från Alexandra Anstrell (M) om etableringslån
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Överläggningar i kommunstyrelsen

Martina Mossberg (M) yrkar med instämmande av Christian
Lindefjärd (SD) bifall till eget förslag (bilaga) från Moderaterna.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas och
Sverigedemokraternas yrkande om bifall till motionen.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell och Michael Fridebäck samtliga (M) och Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Alexandra Anstrell (M) yrkar med instämmande av Sven
Gustafsson (M), Pernilla Kjellin (M) och Christian Lindefjärd (SD)
bifall till motionen.
Petri Salonen (C) yrkar med instämmande av Sahir Drammeh (MP)
och Samuel Skånberg (V) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut;
kommunstyrelsens förslag samt Alexandra Anstrells (M) yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

1. Motionen avslås.
Reservationer

Martina Mossberg, Alexandra Anstrell, Sven Gustafsson, Marietta
de Pourbaix-Lundin, Michael Fridebäck, Sara Sixten, Sedat Dogru,
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Veronica Pagard Salem, Linus Björkman, Michael Axelsson,
Nonna Karnova, Kjell Larsson, Pernilla Kjellin, Kristoffer
Eriksson, Claus Trolle, Mats Mattsson – samtliga (M) – Christian
Lindefjärd, Hans-Johnny Hedström, Eva Karlsson, Kennerth
Valtersson, Magnus Malmberg, Kent Svensson, Yvonne Forsberg,
Thomas Broberg, Lage Öhlund, Margareta Brunner och Peter
Lindefjärd – samtliga (SD) – reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Socialnämnden
För kännedom: Alexandra Anstrell
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